
Special Olympics Slovakia
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád

sebadôvera  radosť  splnenie snov 



Staň sa fanúšikom Special Olympics
FILOZOFIA SPECIAL OLYMPICS

Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s mentálnym postihnutím a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti.

POSLANIE SPECIAL OLYMPICS

Special Olympics je hnutím, ktoré poskytuje celoročný cyklus tréningov a  súťaží vo všetkých druhoch 

olympijských športov pre deti aj  dospelých s  mentálnym postihnutím (MP). Vytvára nové príležitosti na 

rozvíjanie ich fyzických a duševných schopností. Športovci s MP tak majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť 

radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou rodinou, priateľmi, športovcami 

a celou spoločnosťou. 

CIELE SPECIAL OLYMPICS 

• Zvyšovať kvalitu a zlepšovať možnosti tréningových procesov formou integrácie v športových kluboch.

• Vybudovať a zviditeľniť funkčný program Unifikovaného športu – zdravý jedinec trénuje a  súťaží so 

športovcom s MP.  

• Poskytnúť športovcom s  MP príležitosti na participáciu v  rôznych druhoch športu vo všetkých regiónoch 

Slovenska. 

• Rozvíjať program „Zdraví športovci“ – Healthy Athletes. Poskytnúť tak všetkým možnosť zdravo športovať.

• Zviditeľňovať Special Olympics Slovakia ako vhodného partnera pre spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, športovými zväzmi, univerzitami, mimovládnymi organizáciami a privátnym sektorom.

• Vybudovať pozitívny prístup k športovcom s MP prostredníctvom športu.

• Spolupracovať s  médiami a  osobnosťami krajiny s  cieľom predstaviť myšlienku Special Olympics širokej 

verejnosti. 

• Podporiť zlepšovanie športových výkonov prostredníctvom profesionálneho organizovania Národných 

športových hier a športových súťaží.

• Rozširovať program dobrovoľníctva formou zapojenia rodinných príslušníkov, priateľov, divákov 

a podporovateľov.

• Realizovať program vzdelávania pre trénerov, organizátorov a dobrovoľníkov. 

• Podporovať angažovanosť v medzinárodných štruktúrach Special Olympics. 



Čísla a fakty Special Olympics

ŠPORTOVCI SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA ŠPORTUJÚ, SÚŤAŽIA A REPREZENTUJÚ V ŠPORTOCH:

atletika, plávanie, gymnastika, futbal, volejbal, cyklistika, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, stolný tenis, tenis, 

koliečkové korčule, judo, boccia, krasokorčuľovanie, motorické zručnosti.    

SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL
 1968 – založenie  170 členských krajín sveta  225 národných programov  4  500  000  športovcov  s  mentálnym 

postihnutím  7 kontinentálnych pracovísk  1  000  000  zainteresovaných rodičov  500  000 dobrovoľníkov

 30 000 trénerov   94 000 súťaží za rok po celom svete  32 letných a zimných športov

SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA
 1993 – založenie  42 klubov  15 športov  3 300 športovcov  120 rodinných príslušníkov  1  200  dobrovoľníkov

• Zakladateľkou Special Olympics je Eunice Kennedy Shriver (1921 – 2009), sestra prezidenta J.F. Kennedyho.  

„Play Unified, Live Unified“ – “Na športovisku sme si všetci rovní“ 

Eunice Kennedy Shriver

• Special Olympics Slovakia je členom Special Olympics International a Slovenského olympijského výboru.

• Ambasádorom Special Olympics Slovakia je Filip Šebo, bývalý profesionálny futbalový reprezentant a vášnivý triatlonista.

LOGO SPECIAL OLYMPICS

Predstavuje 5 postáv v kruhu, ktorý reprezentuje svet. Postavy znázorňujú športovca, rodiča, trénera, podporovateľa 

a dobrovoľníka. Každá postava má 3 páry rúk, ktoré znázorňujú pokroky. Ruky spustené dolu symbolizujú postavu, ktorá 

nešportuje, rozpažené ruky sú ruky športovca a vzpažené ruky predstavujú radosť z víťazstva.

KONTAKT

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, x-bionic® sphere, Dubová ulica 33, 931 01 Šamorín Blumentálska 13, 811 02 Bratislava, IČO: 30811406

Prezidentka: 0905 918 812   I   Národná riaditeľka: 0905 587 818 office@shso.sk

www.shso.sk  

www.facebook.com/SpecialOlympicsSlovakia/ #SpecialOlympicsSlovakia

Filip Šebo
Ambasádor Special  
Olympics Slovakia



„Dovoľte mi vyhrať. 

Ak nemôžem vyhrať, 

dovoľte mi statočne sa o to pokúsiť.“

MOTTO ŠPORTOVCOV SPECIAL OLYMPICS


